
 التعریف بكتاب دلیل الطالب
 .. السالم علیكم و رحمة هللا وبركاتھ

 
منتھى اإلرادات في جمع المقنع  " دلیل الطالب متن مشھور في الفقھ الحنبلي اختصره الشیخ مرعي الكرمي من كتاب

 972المصري الشھیر بابن النجار المتوفى سنة  والتنقیح وزیادات " تألیف العالمة تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي
 . ھـ
 

 . (8بل قد صرح الشیخ محمد بن مانع بأن دلیل الطالب اختصره مؤلفھ من شرح المنتھى (
 

وكذلك صرح بھ الشیخ صالح البھوتي شارحھ حیث قال في مقدمة شرحھ :[ لما رأیت مختصر منتھى اإلرادات 
 . الخ… الموسوم بدلیل الطالب 

 
الفائز … وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ  ]: افتتاحیة دلیل الطالب ما لعلھ یشیر بھ إلى ھذا إشارة خفیة حیث قالوفي 

 . (9… ] (بمنتھى اإلرادات من ربھ 
 

 : من متون المذھب المعتمدة ، قال ابن بدران -منتھى اإلرادات  -وھذا الكتاب 
 

ھ المنتھى ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائلھ على الراجح من فألف بھا كتاب -ابن النجار  -رحل إلى الشام  ]
 . (10المذھب واشتغل بھ عامة الطلبة في عصره واقتصروا علیھ ] (

 
وقال ابن بدران أیضاً :[ عكف الناس علیھ وھجروا ما سواه من كتب المتقدمین كسالً منھم ونسیاناً لمقاصد علماء ھذا 

  . (11المذھب ] (
 

ب اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف حتى كان والد المؤلف یقرؤه للطالب ویثني علیھ وكاد الكتاب وھذا الكتا ]
لشھرتھ ینسي ما قبلھ من متون المذھب المطولة فعكف الناس علیھ شرحاً وتحشیةً واختصاراً وجمعاً لھ مع غیره وھو 

 . (12جع األصحاب إلى غایة المنتھى ] (اإلقناع ) علیھ مدار الفتیا ومرجع القضاء فإذا اختلفا ر ) كسابقھ
 

 : وال بد لنا من التعریف بأصل الكتابین لنقف على أھمیتھما
 . كتاب منتھى اإلرادات في الجمع بین المقنع والتنقیح وزیادات

 
  : واضح من اسمھ أن مؤلفھ جمع بین كتابین ھما : المقنع والتنقیح ، ولنلق نظرة على كل منھما

 
 . ھـ 620ألیف اإلمام موفق الدین عبد هللا بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة المقنع ، ت .1

 
قال في خطبتھ :[ اجتھدت في جمعھ وترتیبھ وإیجازه وتقریبھ وسطاً بین القصیر والطویل وجامعاً ألكثر األحكام 

 . (13عریةً عن الدلیل والتعلیل ] (
 

 . (14مجاالً إلى كد ذھنھ لیتمرن على التصحیح ( وذكر فیھ الروایات عن اإلمام لیجعل لقارئھ
 

 . (15ویعتبر كتاب المقنع أصالً لمتون المتأخرین من الحنابلة كما قال ابن بدران (
 

وكتابھ ھذا عمدة الحنابلة من زمنھ إلى یومنا ھذا وھو أشھر المتون بعد مختصر الخرقي لھذا أفاضوا في شرحھ  ]
حادیثھ وتصحیحھ وتنقیحھ وتوضیحھ وقد امتدحھ األئمة منھم العالمة المرداوي في وتحشیتھ وبیان غریبھ وتخریج أ

فقال ) إنھ من أعظم الكتب نفعاً وأكثرھا جمعاً ) وكان المشایخ یقرؤونھ لمن ارتقى عن درجة  1/3مقدمة اإلنصاف 
 . (16المبتدئین بعد إقراء العمدة لھ ] (



 
ما بین شرح وحاشیة وتخریج ألحادیثھ ونظم لھ وجمع بینھ وبین غیره من وقد تتابعت األعمال العلمیة على المقنع 

الكتب وبیان لغریب ألفاظھ واختصار لھ وقد بلغت شروحھ أحد عشر شرحاً ، وبلغت حواشیـھ ثالثة عشـر حاشیة ً ، 
 ولھ مختصران وعلیھ كتابان لبیان غریب ألفاظھ ، وخّرج أحادیثھ 

 
 . ھـ في كفایة المستقنع ألدلة المقنع 769رداوي المتوفى سنة أبو المحاسن یوسف بن محمد الم

 
ھـ ، ومن لطائف االتفاق أن كل واحد من المخرجین  909وخرجھا أیضاً أبو المحاسن یوسف بن عبد الھادي المتوفى 

 . اسمھ یوسف وكنیتھ أبو المحاسن ولقبھ جمال الدین
 

العلماء أحدھم ابن النجار في كتابھ الذي نتحدث عنھ وھو منتھى وقد جمع المقنع مع غیره من الكتب ثالثة من 
 . اإلرادات في الجمع بین المقنع والتوضیح وزیادات

 
-722 /2والمدخل المفصل  223-220ونظم المقنع اثنان من علماء الحنابلة ، انظر تفصیل ما تقدم في المدخل ص 

737 . 
 

مشبع في تحریر أحكام المقنع للعالمة عالء الدین علي بن سلیمان المرداوي وأما كتاب التنقیح فعنوانھ ھو التنقیح ال .2
 . ھـ والذي یعتبر مصحح المذھب ومنقحھ 885المتوفى سنة 

 
وقد اقتضب كتابھ التنقیح من كتابھ الكبیر اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، الذي یعتبر بمثابة شرح للمقنع 

ي المذھب ومصادرھا وحوى بین دفتیھ ما سبقھ من أمھات كتب المذھب متناً وقد استوعب ما أمكن الروایات ف
وشرحاً وحاشیة وحوى اختیارات وترجیحات الشیوخ المعتمدین في المذھب فصار دلیالً لتصحیحات شیوخ المذھب 

 . المعتمدین قبلھ
 

لذي یعد خدمة عظیمة لكتابین أحدھما وحرر المذھب روایة وتخریجاً وتصحیحاً وتقییداً وقد اختصره في كتابھ التنقیح ا
 . اإلنصاف واآلخر المقنع

 
 . فھو تصحیح للمقنع في اإلطالق والتقیید والتوضیح والتنبیھ على ما لیس من المذھب

 
 . (17واختصار لتحریر الروایات في اإلنصاف وجعلھ على القول الراجح في المذھب (

 
كتابھ المسمى بالتنقیح المشبع في تحریر أحكام  –أي من اإلنصاف  –وقال ابن بدران عن التنقیح :[ ثم اقتضب منھ 

المقنع فصحح فیھ الروایات المطلقة في المقنع وما أطلق فیھ من الوجھین أو األوجھ وقید ما أخل بھ من الشروط وفسر 
هللا علیھ ما أبھم فیھ من حكم أو لفظ واستثنى من عمومھ ما ھو مستثنى على المذھب حتى خصائص النبي صلى 

 .وسلم
 

وقید ما یحتاج إلیھ مما فیھ إطالقھ ویحمل على بعض فروعھ ما ھو مرتبط بھا وزاد مسائل محررة مصححة فصار 
 . (18كتابھ تصحیحاً لغالب كتب المذھب ] (

 
 . (19ویعتبر كتاب التنقیح أول الكتب المعتمدة في المذھب الحنبلي لدى المـتأخرین (

 
عنایة فائقة من علماء المذھب ووضعت علیھ عدة حواش وجمع بینھ وبین غیره من  وقد لقي كتاب التنقیح

 . المختصرات
 

إذا عرفنا أن أصل كتاب منتھى اإلرادات ھو المقنع والتوضیح فماذا عمل ابن النجار لما جمع بین الكتابین في كتابھ 
ضع أبو محمد موفق الدین ابن قدامة متنھ منتھى اإلرادات في الجمع بین المقنع والتنقیح وزیادات :[ فبعد أن و



المشھور " المقنع " لقي قبوالً كبیراً داخل المذھب لكونھ جاء على قول واحد ھو الراجح في المذھب وتمیز عن الكتب 
التي سبقتھ بأنھ أوضح منھا إشارة وأسلس عبارة وأجمع تقسیماً وتنویعاً كما أنھ حوى غالب أمھات مسائل المذھب 

حجمھ ومن ھنا تناولھ الحنابلة بالتآلیف كالشروح والتعلیقات التي تبیّنھ وكتب اللغة التي توضح  على توسط
إال أنھ  –وإن كان یعتبر نقلة علمیة في المذھب  –مصطلحاتھ وحدوده ، وكتب التخریج التي تخرج أدلتھ وھذا الكتاب 
الخالف في كثیر من مسائلھ بصیغ متفاوتة أوصلھا كان بحاجة إلى تحریر أكثر وتصحیح ، فقد أطلق مؤلفھ رحمھ هللا 

بعضھم إلى ما یزید على ثالثین صیغة ولم یفصح فیھا بتقدیم حكم . كما أنھ قطع بمسائل وقدمھا على أنھا المذھب 
وھي غیر الراجح في المذھب وأخّل ببعض القیود والشروط الصحیحة في المذھب إضافة إلى أن عبارتھ كانت بحاجة 

ة نظر لما فیھا من عموم أو إطالق أو خلل لھذه األسباب وغیرھا كانت الحاجة ماسة ألن یوجد كتاب یتمم إلى إعاد
  .ویكمل النقص الذي في ھذا المتن الشھیر

 
التنقیح المشبع في تحریر أحكام  " فجاء مجدد المذھب القاضي علي بن سلیمان المرداوي لیسد ھذا النقص بكتابھ

ما كان ینتـقد على متن المقنع حتى كان كما قال عنھ الشویـكي رحمھ هللا : " أجل كتاب اجتھد في المقنع " فعالج أغلب 
جمعھ وأتى بالصواب وأراح كل قاض ومفت من األتعاب وسھّل لھم معرفة المذھب وقّرب لھم المقصد والمطلب " 

ھ " بالمصحح " ألنھ صحح المقنع في التصحیح " وسمي مؤلف " ومن ھنا اشتھر ھذا الكتاب لدى أعیان المذھـب باسم
 مسائلھ وعباراتھ 

 
ومع ھذا العمل الجلیل الذي قدمھ المرداوي للمذھب إال أنھ رحمھ هللا ترك مسائل كثیرة في كتابھ فلم یتناولھا في 

والقیود  التصحیح ، كما أنھ أسقط من كالم موفق الدین ابن قدامة أشیاء كان یجب المحافظة علیھا وبقاؤھا مثل الشروط
 . واالستثناءات الصحیحة في المذھب

 
 . كان یحیل الحكم في بعض األحیان على المقنع ویطلقھ من غیر تقیید –رحمھ هللا  –كما أنھ 

 
فلھذه المقتضیات وغیرھا ظھرت الحاجة الشدیدة للجمع بین ھذین الكتابین حتى یتم المقصود في وجود متن یعتمد 

 . ارة سلیمة واضحة المقصودالقول الصحیح في المذھب بعب
 

 : فیما أعلم ثالث محاوالت –الجمع بین المقنع والتنقیح  –فظھرت لھذه المھمة الشاقة 
 

تلمیذ المصحح المرداوي رحمھ  ( ھـ 910-قام بھا العالمة أحمد بن عبد هللا بن أحمد العسكري الصالحي (؟ : األولى
ل فیھ إلى الوصایا ، ومع ھذا اھتم بھ العلماء ونقلوا منھ وأشاروا إلیھ . وقد هللا ، إال أنھ توفي قبل أن یتم كتابھ فقد وص

رأیت في بعض التراجم أنھ كان یجلس رحمھ هللا للتدریس في حل الجمع بین المقنع والتنقیح األمر الذي یشعر بمدى 
 . أھمیة ھذا األمر وحاجة الحنابلة الشدیدة إلیھ

 
 ھـ ) في كتابھ الذي مرَّ معنا وھو  939 – 875شویكي رحمھ هللا ( قام بھا الشیخ أحمد ال : الثانیة

 
 . التوضیح في الجمع بین المقنع والتنقیح " وقد وصف كتابھ ھذا بوضوح العبارة حتى قیل إنھ متن كالشرح "

 
كتابھ " منتھى  ھـ) في 972 -؟) " قام بھا عصریھ تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الشھیر بـ " ابن النجار : الثالثة

اإلرادات في الجمع بین المقنع والتنقیح وزیادات " ووصف علماء المذھب ھذا الكتاب بأنھ معقد العبارة ومع ھذا فھو 
 . (20عمدة المتأخرین وقد لقي قبوالً كبیراً وحظي بالشروح والتعلیقات ] (

 
ى باسمھ وبعد ذلك جاء الشیخ مرعي فاختصر منتھى اإلرادات في كتابھ دلیل الط منتھى  -الب لنیل المطالب وقد ورَّ

في خطبة كتابھ فقال :[ الحمد ہلل رب العالمین وأشھد أن ال إلھ إال هللا مالك یوم الدین وأشھد أن محمداً  -اإلرادات 
ى عبده ورسولھ المبین ألحكام شرائع الدین الفائز بمنتھى اإلرادات من ربھ فـمن تمسك بشریعتھ فھو من الفائزین صل

 . (21هللا علیھ وسلم وعلى جمیع األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ] (
 

من قبیل التوریة حیث أشار بذلك إلى أن كتابھ مختصر من منتھى … ] فقول الشیخ مرعي :[ الفائز بمنتھى اإلرادات 



  . اإلرادات البن النجار
 
 

 : أھمیة الكتاب ومیزاتھ
 

 . لنیل المطالب من المتون المعتمدة عند متأخري علماء المذھب الحنبليیعتبر كتاب دلیل الطالب 
 

 . (22قال ابن بدران عنھ :[ متن مختصر مشھور ] (
 

ھـ كما قرره د. بكر أبو  885ودلیل الطالب أحد المتون المعتمدة عند المتأخرین من الحنابلة الذین یبدأ عصرھم سنة 
 : ) ، وھذه المتون المعتمدة ھي23زید (

 
 . اإلقناع .1

 
 . ھـ 968زاد المستقنع ، وكالھما لموسى الحجاوي المتوفى سنة  .2

 
 . ھـ 972منتھى اإلرادات البن النجار المتوفى سنة  .3

 
 . غایة المنتھى .4

 
 . دلیل الطالب ، وكالھما للشیخ مرعي .5

 
 . ھـ1051عمدة الطالب للبھوتي المتوفى سنة  .6

 
 . كافي المبتدي .7

 
 . (24ھـ ( 1083أخصر المختصرات للبلباني األنصاري المتوفى سنة  .8

 
وھو یتمیز على زاد المستقنع بأنھ أسھل منھ عبارة وأخف تعقیداً ولھذا كان ھو المتن المعتمد في طبقتھ فمن بعدھم عند 

قنع وتفضیلھ علیھ علماء الشام والقصیم على خالف ما جرى علیھ عامة أھل الجزیـرة من العنایة بكتاب زاد المست
 : ھـ رحمھ هللا تعالى 1295لكثرة مسائلھ ، قال فیھ عبد السالم الشطي الحنبلي المتوفى سنة 

 
 یا من یروم بفقھھ في الدین نیل مطالب

 
 (25اقرأ لشرح المنتھى واحفظ دلیل الطالب (

 
 . لى أنھا ھي المذھبودلیل الطالب من متون المذھب الحنبلي الذي اعتمد مؤلفھ روایة واحدة وعقدھا ع

 
وھذا المنھج سلكھ جماعة كبیرة من أصحاب المتون في المذھب الحنبلي كالخرقي صاحـب أول متن في المذھب 

 . الحنبلي أال وھو مختصر الخرقي وابن عقیل في كتابھ المسمى التذكرة
 

وایة واحدة في المسألة ویعتبرھا ھي وابن قدامة في كتابیھ عمدة الفقھ والكافي وغیرھم ، فالشیخ مرعي ال یذكر إال ر
المعبرة عن المذھب وھذا بناًء على ما صنعھ صاحب أصل الكتاب وھو الشیخ ابن النجار في منتھى اإلرادات حیث 

 . إنھ اعتمد روایة واحدة واعتبرھا المعبرة عن المذھب وھي الروایة الراجحة في المذھب
 

 . (26من المذھب ] ( حرر مسائلھ على الراجح… قال ابن بدران :[ 



 
 

وقد أشار الشیخ مرعي في مقدمة كتابھ دلیل الطالب إلى ذلك فقال :[ وبعد فھذا مختصر في الفقھ على المذھب األحمد 
مذھب اإلمام أحمد بالغت في إیضاحھ رجاء الغفران وبینت فیھ األحكام أحسن بیان لم أذكر فیھ إال ما جزم بصحتھ 

 . (29] (-یقصد من أصحاب مذھبھ  -ھ الفتوى فیما بین أھل الترجیح واإلتقان أھل التصحیح والعرفان وعلی
 

وبھذا یظھر لنا بكل وضوح وجالء أن دلیل الطالب ال یذكر سوى روایة واحدة وال یذكر خالفاً في المسائل ، وإنما 
لمتقنین كأمثال ابن قدامة یعتمد ما صححھ المحققون من المذھب على أنھ المذھب وعلیھ مدار الفتوى عند المرجحین ا

 . والمرداوي وابن النجار
 

… وقد ُعني بھ المتأخرون من الحنابلة دراسةً وشرحاً وتحشیةً ونظماً وذلك لما عرفوه من غزارة علمھ وكثرة فوائده 
ا جزم وما عنوا بھ إال لجاللة قدره عندھم ومعرفتھم بما تضمنھ من التحقیق ولھذا قال مؤلفھ : لم أذكر فیھ إال م

 . (30)بصحتھ أھل التصحیح والعرفان وعلیھ الفتوى فیما بین أھل الترجیح واإلتقان 
 
 

 : میزات كتاب دلیل الطالب
 

  : أھم ما یمتاز بھ دلیل الطالب ما یلي
 

 . متن مختصر .1
 

 . مشھور بین أتباع المذھب .2
 

 . دقیق العبارة .3
 

 . یخلو من ذكر الدلیل .4
 

 . ة واحدة للمذھباقتصر على روای .5
 
 

  : األعمال العلمیة على دلیل الطالب
 

 : اعتنى المتأخرون من الحنابلة بكتاب دلیل الطالب شرحاً وحاشیةً ونظماً كما یلي
 

ھـ وھو  1135نیل المآرب بشرح دلیل الطالب للفقیھ الفرضي عبد القادر بن عمر التغلبي الشیباني المتوفى سنة  .1
 . (31مطبوع (
 

 .(32ابن بدران :[ وشرحھ ھذا متداول مطبوع لكنھ غیر محرر ولیس بواف بمقصود المتن ] (قال 
 

 .(33وقال الشیخ محمد بن مانع : [ وھو مطبوع متداول مشھور ولكنھ یعوزه التحقیق ] (
 

 . وحقق الشرح المذكور د. محمد سلیمان األشقر وھو مطبوع في مجلدین
 

ھـ ، وكان  1200مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي المتوفى سنة وعلى ھذا الشرح حاشیة للشیخ  .2
 . (34مفتي رواق الحنابلة في مصر (

 



 وعلیھ حاشیة اسمھا تیسیر المطالب إلى فھم وتحقیق نیل المآرب شرح دلیل الطالب ، للشیخ  .3
 

 . ھـ 1319عبد الغني بن إسماعیل اللبدي النابلسي المتوفى سنة 
 

) ، وأشار د. بكر أبو زید إلى وجود نسخة خطیة لبعضھا ضمن مكتبة 35شیخ ابن مانع عنھا :[ مفیدة جداً ] (قال ال
  . (36الملك فھد الوطنیة بالریاض ، (

 
) . وذكر د. محمد 37ھـ ( 1121مسلك الراغب شرح دلیل الطالب للشیخ صالح بن حسن البھوتي المتوفى سنة  .4

 . (38منھ بدار الكتب المصریة انتھت إلى باب الوكالة ( األشقر أنھ اطلع على نسخة
 

 . (39ھـ وصل فیھ إلى كتاب الحدود ولم یكملھ ( 1189شرح الدلیل للشیخ محمد بن أحمد السفاریني المتوفى سنة  .5
 

لم نره وقال الشیخ ابن بدران :[ ورأیت في ترجمة الشیخ محمد بن أحمد السفاریني أن لھ شرحاً على دلیل الطالب و
 . (40ولم نجد من أخبرنا أنھ رآه ] (

 
  . (41ھـ (  1202شرح دلیل الطالب إلسماعیل بن عبد الكریم الجراعي الدمشقي المتوفى سنة  .6

 
 . (42وقال ابن بدران :[ ولم یتمھ ] (

 
طبوع متداول قال ھـ ، م 1353منار السبیل شرح الدلیل للشیخ إبراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان المتوفى سنة  .7

في مقدمتھ :[ ذكرت فیھ ما حضرني من الدلیل والتعلیل لیكون وافیاً بالغرض من غیر تطویل ، وزدت في بعض 
األبواب مسائل یحتاج إلیھا النبیل وربما ذكرت روایةً ثانیةً أو وجھاً ثانیاً لقوة الدلیل نقلتھ من كتاب الكافي لموفق الدین 

بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ومن شرح المقنع الكبیر لشمس الدین عبد الرحمن بن أبي عبدهللا بن أحمد بن محمد 
 .(43عمر بن قدامة وغالب نقلي من مختصره ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغیرھا من الكتب ] (

 
ذكر الدلیل وسیاق  قال د. بكر أبو زید :[ ویظھر أنھ ملخص من الكافي البن قدامة وھو قلیل المسائل ومن مزایاه

 .(44اختیارات شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى ] (
 
 

 شرح دلیل الطالب للشیخ عبد هللا المقدسي ، قال د. بكر أبو زید :[ ولم یتحرر لي من ھو .8
 

 . (48عبد هللا المقدسي ] (
 

وتقع ھذه الحاشیة في نحو ثالثین ھـ ،  1101حاشیة الدلیل ألحمد بن محمد بن عوض المرداوي المتوفى سنة  .9
 . (49كراساً (
 

ھـ تقع في نحو عشرة  1200حاشیة على دلیل الطالب للشیخ مصطفى الدومي المعروفي بالدوماني المتوفى سنة  .10
 . (50كراریس (
 

 . ھـ 1351حاشیة على دلیل الطالب للشیخ صالح بن عثمان القاضي المتوفى سنة  .11
 

 . ھـ 1366الطالب للشیخ عثمان بن صالح بن عثمان القاضي المتوفى سنة حاشیة على دلیل  .12
 

 . (51ھـ مطبوعة مع الدلیل ( 1385حاشیة على دلیل الطالب للشیخ محمد بن عبد العزیز بن مانع المتوفى سنة  .13
 

 .(52ة آالف بیت (ھـ ، یقع في ثالث 1271نظم الدلیل لمحمد بن ابراھیم بن عریكان النجدي المتوفى بعد سنة  .14



 
 (53بیتاً وسماه الحائلیة ( 160ھـ ویقع في  1363نظم البیوع من الدلیل لسلیمان بن عطیة المزیني المتوفى سنة  .15

. 
 

 .(54ھـ ، ویقع في أربعمئة بیت ، ( 1376نظم دلیل الطالب للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة  .16
 

 (55في الفقھ الحنبلي لدلیل الطالب للشیخ موسى محمد شحادة الرحیبي من المعاصرین (منظومة الذھب المنجلي  .17
 
 

 .. منقول من موقع منارة الشریعة
 

 

 ====00 

 

 

  (( التعریف بدلیل الطالب ))

 ھشام محمد البسام
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 دلیل الطالب لنیل المطالب
 

) ولد في طوركرم ثم انتقل 1033تألیف: الشیخ مرعي بن یوسف الكْرمي (ت:
 .إلى القدس ثم إلى القاھرة واستوطنھا

 
ى بھ في خطبة كتابھ فقال  " :قیل: إنھ اختصره من منتھى اإلرادات، وأنھ َورَّ

وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، المبین ألحكام شرائع الدین، الفائز بمنتھى 
ھـ) في حاشیتھ 1101ربھ ". وممن ذكر ذلك ابن عوض (ت:اإلرادات من 

 .على الدلیل
 

قال في مقدمتھ: " لم أذكر فیھ إال ما جزم بصحتھ أھل التصحیح والعرفان، 
 .وعلیھ الفتوى فیما بین أھل الترجیح واإلتقان ". اھـ

 



وقد فعل رحمھ هللا إال في مسائل قلیلة خالف فیھا التنقیح واإلقناع والمنتھى 
 .الغایةو

 
وقد اعتنى مؤلفھ رحمھ هللا بترتیبھ وبیان أحكامھ، فینص على حكم المسألة، 

ویبین الشروط واألركان والفروض والواجبات والسنن والمحرمات 
 .والمكروھات والمبطالت، ویجمعھا في موضع واحد

 
واعتاد على سرد فروع كثیرة متفقة في الحكم على سبیل العطف، ثم یتبعھا 

 .ي اآلخر، أو یقدمھ في أول المسألةبالحكم ف
 

كما اعتنى بتقسیم المسائل وترتیبھا، مع توضیح العبارة وتسھیلھا، وحرص في 
 .الغالب على ذكر القیود واالستثناءات، مع إیراد بعض اآلداب المتعلقة بالباب

 
قال ابن بشر في عنوان المجد عن دلیل الطالب: " ذكر لي أنھ وضعھ من 

صور البھوتي في متن المنتھى، قیل: إنھ لما أكملھ عرضھ على قراءتھ على من
منصور، فتعجب، فقال: یا بني زبزبت قبل أن تحصرم، وفرغ من تصنیفھ 

 .اھـ ."سنة تسع عشرة وألف 
 

أي  -ولو صح ھذا لكانت قراءة الشیخ مرعي على الشیخ منصور وعمره 
 .سنة، فإنھ ولد سنة ألف من الھجرة 19 -البھوتي 

 
عقب الشیخ ابن مانع في تقدیمھ لمنار السبیل على كالم ابن بشر المتقدم  وقد

بقولھ: " لیس ھذا بصواب، فإن متن الدلیل ألف قبل والدة الشیخ منصور، فقد 
ذكر صاحب السحب الوابلة: أن ممن قرضھ الشیخ عبد هللا الشنشوري، وھذا 

ھـ) 999ت (ت:العالم مات قبل والدة الشیخ منصور بسنة واحدة، فإنھ ما
والشیخ منصور ولد سنة ألف من الھجرة، والذي عرض علیھ الشیخ مرعي 
كتاب الدلیل، إنما ھو عبد الرحمن البھوتي المعمر، كما في حاشیة أحمد بن 

 .عوض على الدلیل " اھـ
 

وقد اعتنى بمتن الدلیل متأخرو الحنابلة عنایة فائقة، وأثنى علیھ جمع منھم، 
 :فمن ذلك



 
لبي في مقدمة شرحھ للدلیل: " ولما رأیت الكتاب الموسوم بدلیل قال التغ

الطالب لنیل المطالب في غایة الوقع، وأعظم النفع من سائر المختصرات، لم 
 .یأت أحد بمثلھ، وال نسج على منوالھ ". اھـ

 
 .: " أشھر من أن یذكر ". اھـ226قال عنھ ابن بدران في المدخل ص 
 

) في تقدیمھ لمنار السبیل: " مسائل الدلیل ھي ھـ1385وقال ابن مانع (ت:
الراجحة في المذھب، وعلیھا الفتوى، وقد عني المتأخرون من الحنابلة بمتن 
الدلیل، لما عرفوه من غزارة علمھ، وكثرة فوائدة ... وما عني ھؤالء العلماء 

 .بھذا المتن إال لجاللة قدرة عندھم، ومعرفتھم بما تضمنھ من التحقیق ". اھـ
 

 :(ھـ1295وقال عبد السالم الشطي (ت:
ین نیل مطالب  یا من یروم بفقھھ ... في الدِّ
 اقرأ لشرح المنتھى ... واحفظ دلیل الطالب

 
 :شرح دلیل الطالب

 
 .عبد هللا المقدسي، ذكره ابن عوض في حاشیتھ، على ما في كالم ابن مانع -1

 
 ." ھـ) في " مسلك الراغب1121(ت: صالح بن حسن البھوتي -2

 
ھـ) في " نیل المآرب " ط 1135عبد القادر بن عمر التغلبي الشیباني (ت: -3

: " غیر محرر، ولیس 227في مجلدین، قال عنھ ابن بدران في المدخل ص
 .بواف بمقصود المتن ". اھـ

 
 :وضع حواٍش على ھذا الشرح

 .(ھـ1200مصطفى الدوماني (ت: -
ھـ) في " تیسیر المطالب إلى 1319بن یاسین اللَّبَدي النابلسي (ت: عبد الغني -

 " :فھم وتحقیق نیل المآرب شرح دلیل الطالب " ط في مجلد. قال ابن مانع
 .مفیدة جدا تحرر بھا شرح التغلبي ". اھـ



 
 :وممن شرح الدلیل أیضا

 
 .ھـ) قال ابن حمید: وصل فیھ إلى الحدود1188محمد السفاریني (ت: -4

 
 .ھـ) ولم یتمھ1202إسماعیل بن عبد الكریم الجراعي (ت: -5

 
ھـ) في " منار 1353إبراھیم بن محمد بن ضویان الرسي النجدي (ت: -6

السبیل " ط عدة طبعات، اعتنى فیھ مؤلفھ بذكر الدلیل، واختیارات شیخ 
اء اإلسالم ابن تیمیة. قال ابن مانع: " ھذا الشرح الجلیل من أحسن ما كتبھ العلم
على متن الدلیل ... وقد ذكرنا قریبا عددا من الشروح والحواشي على ھذا 
 المتن المبارك، لكن منار السبیل لم یأت أحد بمثلھ ولم ینسج ناسج على منوالھ

اھـ. إال أن ھذا الشرح تفریعاتھ قلیلة بالنسبة لما حواه نیل المآرب، وحل  ."
ھـ) 1420دیثھ: األلباني (ت:عبارات المتن فیھ غیر مستوعب. وقد خرج أحا

 .إرواء الغلیل " ط " في
 

ووضع حاشیة على المنار: عصام القَلَعجي في " حاشیة النكت والفوائد على  -
منار السبیل " ط مع المنار في مجلدین، ذكر في مقدمتھ: أنھ سلك فیھا مسلك 

أن صاحب النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر لمجد الدین ابن تیمیة، و
 .مراده بقولھ " شیخنا " الشیخ أحمد الشامي

 
ومن شروح الدلیل أیضا: " المعتمد في فقھ اإلمام أحمد " ط في مجلدین،  -7

وقد جرى فیھ الجمع بین نیل المآرب ومنار السبیل مع ضم ملخص تخریجات 
 .إرواء الغلیل

 
 :وَوَضَع حواٍش على الدلیل

ھـ) وھو تلمیذ الشیخ عثمان 1101أحمد بن محمد بن عوض المرداوي (ت: -1
 .النجدي

 .(ھـ1200مصطفى الدوماني (ت: -2
 .(ھـ1351صالح بن عثمان القاضي (ت: -3

 .(ھـ1366عثمان بن صالح بن عثمان القاضي (ت: -4



 .ھـ) ط1385محمد بن عبد العزیز بن مانع (ت: -5
 

 :ونظم الدلیل
آالف بیت، قال ابن ھـ) في ثالثة 1271محمد بن عریكان النجدي (ت: بعد  -1

 .حمید: ال بأس بھ
بیتا،  160ھـ) نظم البیوع منھ في 1363سلیمان بن عطیة المزیني (ت: -2

 ." وسماھا " الحائلیة
 .بیت، لعلھا قطعة منھ 400ھـ) في 1376عبد الرحمن بن سعدي (ت: -3
موسى محمد شحادة الرحیبي، في " منظومة الذھب المنجلي في الفقھ  -4

 .یل الطالب " طالحنبلي لدل
 .ونظمھ أیضا: أحد علماء حلب، ذكر ذلك الشیخ محمد راغب الطباخ -5

 
 :المقارنة بین دلیل الطالب وزاد المستقنع

 
دلیل الطالب یتمیز على زاد المستقنع: بأنھ أسھل منھ عبارة، وأخف تعقیدا،  -

وأحسن ترتیبا وتقسیما، وأنھ ینص على حكم المسألة، وینص على الشروط 
األركان والفروض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروھات والمبطالت و

 .والقیود واالستثناءات
 

وزاد المستقنع یتمیز على دلیل الطالب: بأن عبارتھ أقوى من عبارة الدلیل،  -
وأجمع وأكثر فائدة بمنطوقھا ومفھومھا، فھي تكسب الطالب ملكة فقھیة تمكنھ 

متقدم منھا والمتأخر، بخالف عبارة الدلیل فإنھا من التعامل مع كتب المذھب ال
 .تخالف ما علیھ كتب المذھب

 
ویتمیز الزاد أیضا: بوفرة شروحھ وحواشیھ، وأن شرح الزاد للبھوتي أحسن 

بال شك من شرح الدلیل للتغلبي. وأن كثیرا من كتب المذھب المعتمدة لھا صلة 
 .بالزاد أو بأصلھ المقنع

 

 

\ 

 



 السالم علیكم
 األخ الفاضل : أحمد یاسین

 أرجوا أن تكون بخیر حال وأحسن مآل
 وھذا جھد المقل كنت قد جمعتھ لنفسي قبل سنوات فلعلھ یفي وینفع حسب الذي طلبت 

  .وهللا یوفقك لكل خیر
  :مالحظة

 .المؤلفات مرتبة حسب تاریخ وفاة المؤلف -1
  : الرموز المستخدمة -2

  , بیان غریب اللفظ , (ز): زوائد , (ص): اختصار ,(ر): ترجیح , (ج): جمع ش): شرح , (ح): حاشیة , (غ):)
 .خ): تخریج , (ن): نظم , (ھـ): تھذیب , (د): تدلیل , (ق): مقارنة , (ت): تصحیح , (ك): استدراك , (ف): فتاوى)

 
  : دلیل الطالب لنیل المطالب

 , (1033تألیف/ مرعي بن یوسف الكرمي المقدسي ثم المصري (ت:
  ./تحقیق/ أبوقتیبة نظر الفاریابي, أو/سلطان بن عبدالرحمن العید, أو

 : علیھ
 , ش) نیل المآرب بشرح دلیل الطالب) -1

 ) ؛1135تألیف/ عبدالقادر بن عمر بن عبدالقادر التغلبي الشیباني (ت:
 .تحقیق/ محمد بن سلیمان األشقر الحافي الروقي العتیبي

 : يوھذا الشرح علیھ حاشیة ، ھ
 , ح) حاشیة اللبدي على نیل المآرب, وأسمھا: تیسیر المطالب إلى فھم وتحقیق نیل المآرب شرح دلیل الطالب) -

 )؛1317تألیف/ عبدالغني بن یاسین اللبدي النابلسي (ت:
 .تحقیق/محمد بن سلیمان األشقر الحافي الروقي العتیبي

 ,ص) األجوبة الجلیة في األحكام الحنبلیة) -2
 ) ؛1336موسى بن عیسى بن عبدهللا صوفان القّدومي النابلسي (ت: تألیف/

 .تحقیق / نور الدین بن صالح الدین طالب
 .ح) فتُح َوھاِب المآرِب على دلیل الطالِب لنیِل المطالبِ ) -3

 .(1140أحمد بن محمد بن عوض المرداوي المقدسي ثم المصري األزھري (ت:
 .ازتحقیق / أحمد بن عبدالعزیز الَجـمّ 

 .ح) حاشیة دلیل الطالب لنیل المطالب) -4
وماني الصالحي الدمشقي (ت:  .(1192زین الدِّین مصطفى بن أحمد الدُّ

 .اسماء بنت علي الخطاب /تحقیق / نور الدین بن صالح الدین طالب, أو
 , ش) منار السبیل شرح الدلیل) -5

 )؛1353لطائي النجدي (ت:تألیف/ إبراھیم بن محمد بن سالم آل ضویان الرسي الصخري ا
 .تحقیق / أبوبكر محمد زھیر بن مصطفى الشاویش الھاشمي

 :وھذا الشرح علیھ ما یلي
 , خ) إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل)[1]

 (1420تألیف/ أبوعبدالرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األلباني األرناؤوط (ت:
, 

 :وعلیھ مستدركات تكملھ وتصححھ, وھي
 , (ك) التكمیل لما فات تخریجھ من إرواء الغلیل -أ

 .-معاصر -تألیف/ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن إبراھیم آل الشیخ 
 , (ك) التحجیل في تخریج ما لم یخرج من األحادیث واآلثار في إرواء الغلیل -ب

 .-صرمعا-تألیف/ عبدالعزیز بن مرزوق الطریفي 
 , (ك) مستدرك التعلیل على إرواء الغلیل -ج

 .-معاصر-تألیف/ أحمد بن محمد الخلیل
 [(ك) رد الجمیل في الذب عن إرواء الغلیل [رد على كتاب مستدرك التعلیل -د



 .تألیف/ عبدهللا بن صالح العبیالن الحائلي
 , ش) شفاء العلیل بشرح منار السبیل)[2]

 ,(1430ن بن جبرین (ت: تألیف/ عبدهللا بن عبدالرحم
 .بعنایة/ سلیمان بن صالح الخراشي

 , ش) اإلكلیل في شرح منار السبیل)[3]
 . -معاصر-تألیف/ وحید بن عبدالسالم بالي المصري 

 , ھـ) التھذیب والتذییل لمنار السبیل)[4]
 . -معاصر-تألیف/ أحمد بن ناصر بن سعید

 , ن) تیسیر المطالب نظم دلیل الطالب) -6
 ) ؛1360یف/ عبد القادر القصاب (ت:تأل

 .تحقیق / وھبة الزحیلي
 , ح) حاشیة على دلیل الطالب) -7

 . ) ؛ مطبوعة معھُ 1385تألیف/ محمد بن عبدالعزیز بن محمد بن مانع الوھیبي (ت:
 , ن) منظومة الذھب المنجلي في الفقھ الحنبلي لدلیل الطالب) -8

 .-معاصر-تألیف/ موسى شحادة الرحیبي 
 ش) نیل المطالب لشرح دلیل الطالب ،)-9

 ،(1417تألیف/ محمد بن سلیمان آل جراح الحنبلي (ت:
 جمعھ واعتنى بھ / ولید بن عبدهللا المنیس

ف) اإلفصاح عن أجوبة ابن الجراح ( المتضمن ألجوبة عالمة الكویت الشیخ محمد بن سلیمان الجراح عن ) -10
 ،(مسائل دلیل الطالب

 اعتنى بھا / ولید بن عبدهللا المنیس
 , ج,ش) المعتمد في فقھ اإلمام أحمد) -11

  .-معاصران-تألیف/ علي عبدالحمید بلطھ جي ومحمد وھبي سلیمان 
 : ومنھ أُختُِصرَ 

 , ص) الُمجلَّى في الفقھ الحنبلي)[1]
 (1430تألیف/ محمد بن سلیمان بن عبدهللا األشقر الروقي العتیبي (ت:

 , ش) الواضح في فقھ اإلمام أحمدج,)[2]
 .-معاصر-تألیف/ علي أبو الخیر 

 , ص) بدایة المتفقھ) -12
 .-معاصر-تألیف/ وحید بن عبدالسالم بالي المصري 

 , ح) إدراك المطالب بحاشیة ابن عقیل على دلیل الطالب) -13
 )؛1432تألیف/عبدهللا بن عبد العزیز بن عقیل آل عقیل (ت: 

 .ن عبد هللا المنیس الكویتيعنایة / ولید ب
__________________ 

 یا حي یا قیوم بك أستغیث أصلح لي شأني كلھ وال تكلني إلى نفسي طرفة عین
 

 
  :شروح الدلیل

 نیل المآرب بشرح دلیل الطالب )) للتغلبي ))_1
 وعلى ھذا الشرح حاشیتان 

 األولى للشیخ مصطفى الدوماني 
 والثانیة للشیخ عبد الغني بن یاسین اللبدي النابلسي 

 قال ابن مانع _ رحمھ هللا _ مفیدة جدا تحرر بھا التغلبي 
  (( الشرح الثاني (( مسلك الراغب شرح دلیل الطالب _2

 للشیخ صالح البھوتي 
 ( ن أخبرنا أنھ رآهشرح الدلیل )) للسفاریني وصل فیھ إلى الحدودقال اابن بدران( لم نره ولم نجد م ))_3



 شرح دلیل الطالب )) للجراعي ولم یتمھ  ))_4
 منار السبیل شرح الدلیل ))البن ضویان ویظھر أنھ ملخص من كتاب الكافي وھو قلیل المسائل ))_5

 
 حواشي الدلیل

  ( ه1351حاشیة على دلیل الطالب ) لصالح بن عثمان القاضي ت ( ) _1
 (1366عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ت ( حاشیة على دلیل الطالب ) ل ) _2

 حاشیة على دلیل الطالب ) لمصطفى الدوماني الدمشقي مفتي رواق الحنابلة بمصر  ) _3
ه)تلمیذ الشیخ عثمان بن قائد  1101حاشیة الدلیل ) البن عوض : أحمد بن محمد بن عوض المرداوي ت (  ) _4

  _النجدي
 

 نظم الدلیل 
 

  (ه1271ي ثالثة آالف بیت لمحمد بن عریكان النجدي ( نظم الدلیل ) ف )_1
  (ه1363نظم البیوع من الدلیل ) في مائة وستین بیتا وسماھا( الحائلیة ) لسلیمان بن عطیة المزیني (  )_2

 ه )ویقع في أربعمائة بیت 1376نظم الدلیل ) للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (  )_3
 ي الفقھ الحنبلي لدلیل الطالب ) للشیخ : موسى محمد شحادة ، الرحیبيمنظومة الذھب المنجلي ف ) _4

 
 كتبھ/أحمد خفاجي

_________________ 
 

 :الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد

مرعي بن ھو شرح لمتن دلیل الطالب لنیل المطالب للشیخ  البن ضويانفكتاب منار السبیل 

، ومتن دلیل الطالب من المتون المھمة في الفقه الحنبلي، اختصره مؤلفه الكرمييوسف 

اختصاراً حسناً وذكر فیه القول الراجح المعتمد في المذھب، وقد بین في مقدمته أنه لم يذكر 

فیه إال ما جزم بصحته أھل التصحیح والعرفان، وعلیه الفتوى فیما بین أھل الترجیح واإلتقان من 

 .ن... فكان ھذا المتن اللطیف حقیقا بالعناية لما اشتمل علیه من الفوائدالمتأخري

رحمه هللا فشرح ھذا المتن شرحاً غیر مطول،  إبراھیم بن ضويانوكان ممن تصدى لذلك الشیخ 

فاكتفى بذكر الدلیل والتعلیل مع اإلشارة أحیاناً إلى الروايات األخرى في المسألة عند الحاجة، 

محققي  ت الرواية األخرى أقوى دلیالً، وكثیراً ما يشیر إلى ترجیحات بعضوبخاصة إذا كان

وشارح المقنع، وقد أكثر من النقل عنه وعن شیخ اإلسالم وتلمیذه  ابن قدامة الحنابلة كالموفق

وصاحب الفروع وصاحب اإلنصاف وغیرھم، وبالجملة فالكتاب نافع في بابه يصلح  ابن القیم

بأحاديث ھذا الكتاب فخرجھا في  األلبانيفقه الحنبلي، وقد عني الشیخ للمبتدئین في دراسة ال

 .كتابه إرواء الغلیل مما زاد من قیمة ھذا الكتاب المبارك

 .وهللا أعلم

 


	التعريف بكتاب دليل الطالب
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
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